
Parafia rzymskokatolicka             Wizna, 24.10.2020 
pw. św. Jana Chrzciciela         
w Wiźnie 
 

AKTUALNOŚCI 
 

ZASADY ZE STREFY CZERWONEJ zostają rozciągnięte na całą Polskę od soboty 24 

października 2020 r. Wszędzie więc – w każdym powiecie – obowiązują dokładnie 

takie same obostrzenia. 

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania 

ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych 

LIMIT 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. 

 
 
ZGROMADZENIA publiczne i spotkania 
 

Możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto odległość między 
zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać 
dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos. 
 

Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni 
publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa 
domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych).  
 

Powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury. 
 
 
WIĘCEJ INFORMACJI na stronie gov.pl 
 
 

Wesela, komunie, konsolacje (stypy) i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia 

okolicznościowe 

ZAKAZ organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych). 

 

BISKUP Łomżyński: 
a)  „…utrzymuje dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami 

infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem”. 

b) zawiesza do odwołania wszelkie spotkania formacyjne w związku z 

przygotowaniem do sakramentów oraz grup i wspólnot kościelnych, 

poprzestając, gdy jest to możliwe, na spotkaniach zdalnych.  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow


c) należy bezwzględnie przestrzegać podawanych na bieżąco zarządzeń władz 

państwowych.  

 

Nadal także obowiązują:  
 

1. POGRZEBY 

Na mocy DEKRETU ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego z dnia 21.04.2020 

- obowiązują 3. stacje pogrzebu, 

- w domu, kaplicy, kościele zachowujemy dystans 2. metrów 

- uczestnicy mają obowiązek zakrywania twarzy przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo 

maseczki ust i nosa. 

- w pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę. 

 

2.  W KOŚCIELE 

- siadamy w ławkach wskazanych przez specjalne kartki. 

- nie używamy wody święconej, 

- znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk, 

- Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej NA RĘKĘ (przyjmujemy na lewą dłoń, a następnie 

- w obecności kapłana - prawą dłonią wkładamy Eucharystię  do ust; nie wciągamy Jezusa jak 

odkurzacz!) OBEJRZYJ. 

- cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez całowania i dotykania, 

- po zakończonej spowiedzi NIE całujemy stuły. 

 

3. KANCELARIA PARAFIALNA 

Interesantów obsługujemy osobiście W KANCELARII oraz TELEFONICZNIE w wyznaczonych 

godzinach. W każdym pomieszczeniu może przebywać wyłącznie 1. osoba. MASECZKA JEST 

OBOWIĄZKOWA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KANCELARIA 

 
dni tygodnia 

godziny 
załatwiania spraw 

 
TELEFONY 

PONIEDZIAŁEK 9.00 – 12.00  
(86) 217 64 18 
508-321-581 

 
czynne 

w godzinach pracy 
 

wtorek nieczynne 

ŚRODA 15.00 – 18.00 

CZWARTEK 9.00 – 12.00 

PIĄTEK 15.00 – 18.00 

SOBOTA 9.00 – 12.00 

Niedziela i święta nieczynne 

https://www.pch24.pl/czy-ksiadz-moze-nakazac-przyjmowanie-komunii-na-reke-,74607,i.html
https://www.youtube.com/watch?v=AkxsKesRr3Y


 

HISTORIA 
 

W związku z epidemią KORONAWIRUSA w Polsce 

- w dniu 14.03.2020  wprowadzono STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO  

- w dniu 20.03.2020 STAN EPIDEMII. 

- 24.03.2020 ograniczenie udziału w LITURGII do 5. osób (+obsługa liturgiczna)  

- od 20 kwietnia 2020 zezwolono na 1 osobę na 15 metrów kwadratowych  zachowując zasady bezpieczeństwa czytaj 

pytania i odpowiedzi (p.4) 

- 21.04.2020 zmiana dekretu co do uroczystości pogrzebowych (p.5) 

- od 10 maja 2020 w kościele może przebywać 1 osoba / 10 metrów kwadratowych 

od 30 maja 2020 zostały zniesione limity osób w kościele 

- nadal obowiązuje bezpieczna odległość 2 metrów (nie dotyczy domowników) 

- MASECZKA w kościele jest OBOWIĄZKOWA 

- w niedzielę i uroczystości jest dodatkowa msza św. o godz. 10.30 

Od 7 czerwca została odwołana dyspensa Biskupa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w niedzielę i 

święta nakazane 

 

4. POGRZEBY 

Na mocy DEKRETU ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego z dnia 21.04.2020 

- obowiązują 3. stacje pogrzebu, 

- w domu, kaplicy, kościele zachowujemy dystans 2. metrów 

- na cmentarzu może być obecnych 50 osób (nie licząc obsługi liturgicznej i pogrzebowej), 

- uczestnicy mają obowiązek zakrywania twarzy przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki ust i nosa. 

- w pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę. 

 

5.  W KOŚCIELE 

- siadamy w ławkach wskazanych przez specjalne kartki. 

- nie używamy wody święconej, 

- znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk, 

- Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej NA RĘKĘ (przyjmujemy na lewą dłoń, a następnie - w obecności 

kapłana - prawą dłonią wkładamy Eucharystię  do ust; nie wciągamy Jezusa jak odkurzacz!) OBEJRZYJ. 

- cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez całowania i dotykania, 

- po zakończonej spowiedzi NIE całujemy stuły. 

 

6. TELEFONY DO SŁUŻB   

NFZ - 800-190-590 - Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu. 

PZU - 22 505 11 88 - porady lekarskie, fachowe informacje medyczne.  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży 

- 86 216 26 47  w godzinach pracy 7.30 – 15.00 

- 784 170 718 alarmowy. 

 

 

 

.  

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
https://www.pch24.pl/czy-ksiadz-moze-nakazac-przyjmowanie-komunii-na-reke-,74607,i.html
https://www.youtube.com/watch?v=AkxsKesRr3Y


 


